
استان البرز یکی از مهاجرترین استان ها و شهرهای کشور تبدیل شده 
است.این روزها می توان مردم نقاط مختلف را دید که برای یا فتن شغل 
ج به دلیل تنوع قومی به ایران  به این استان آمده و در آن سکنی کرده اند.شهر کر
کوچک لقب گرفته است.برهمین اساس فرهنگ بومی البرز نیز تحت الشعاع 
مهاجرت ها قرار گرفته و یافتن باورها و رسوم قدیمی این استان را دشوار کرده است.

چهارشنبه سوری که جشن وداع با سال گذشته است از مراسمات نوروزی در ایران 
می باشد که هر استان این مراسم را با آیین های خاص و محلی خود برگزار می کند.

ــور در  ــشـ ــی کـ ــمـ ــــب جـــشـــن هـــا و آیـــیـــن هـــای مـــشـــتـــرک رسـ ــل ــوداغــ ــن وجــ ــ ــا ایـ ــ ب
ــکــی از ایــن  ــود ی ــی شـ ــزار مـ ــ ــرگ ــ ــا دیـــگـــر نـــقـــاط کـــشـــور ب ــان بـ ــم زمــ ــان هــ ــتـ ایــــن اسـ

جشن ها جشن چهارشنبه سوری است.در گویش بومی... 
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ج:  امام جمعه کر
 قدرت دفاعی قابل معامله نیست

2

کرج میزبان مسافران و گردشگران 
نوروزی از سراسر ایران 

آداب و رسوم چهارشنبه سوری 
در استان البرز

معاون فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان خبر داد:

معاون استاندار البرز خبر داد:

پیرمستان  ینگ  کتر یت  مدیر یک  تبر
به مناسبت نوروز 1401

یک نوروزی فرزانه صالحی فر  تبر
امیران ینگ  کتر یت  مدیر
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با حضور مهمان فرهنگی؛با حضور مهمان فرهنگی؛

کوچک ز در ایران  کوچکبهارانه جام جم البر ز در ایران  بهارانه جام جم البر

یع بیش از هزار و۶00 تن میوه  توز
3شب عید در البرز

اول  همراه  نمایندگی های  و  پیشخوان  دفاتر  از  تقدیر  مراسم   : البرز جم  جام  گــزارش  به 
کسب  حائز  بهمن   ماه  طی  دائمی،  به  اعتباری  خطوط  تبدیل  کمپین  در  که  البرز  استان 
و  پیشخوان  دفاتر  و  نمایندگی ها  مسئوالن  حضور  با  شدند،  استان  سطح  در  برتر  امتیاز 
نقاط فعال سازی و کارکنان آنان و مدیر کل و رئیس اداره مشتریان همراه اول استان البرز 
و شهرستان های غرب استان تهران در محل آن اداره کل  در روز سه شنبه 17 اسفند ماه 

برگزار گردید. 
در این مراسم آقای دکتر اسداللهی مدیر کل ارتباطات سیار استان البرز و شهرستان های 
غرب تهران ضمن تبریک اعیاد شعبانیه از تالش و همت مدیران و کارکنان  مربوطه تشکر 

کرد و برای آنان آرزوی موفقیت داشت.
در انتهای مراسم  جوایز  به دفاتر برتر تقدیم گردید. شایان ذکر است کمپین مذکور تا پایان 
پرداخت  با  بود  خواهند  قادر  اول  همراه  اعتباری  مشترکان  و  دارد  ادامه   1۴۰۰ ماه  اسفند 
مبلغ 7۰ هزار تومان عالوه بر دریافت ۳۰ درصد تخفیف در مکالمه و ۳۰ گیگا بایت اینترنت 
رایگان با مراجعه به shop.mci.ir و یا  تمامی مراکز فروش و خدمات همراه اول نسبت به 

تبدیل سیم کارت اعتباری خود به دایمی اقدام نمایند.
) دفاتر برتر بهمن ماه 1۴۰۰ )کمپین تبدیل سیم کارت اعتباری به دائمی استان البرز

1- آقای علی رضا نوری 
2- خانم پریوش سعادتمند

۳- آقای محمد باقر حدث  
  ۴-آقای هادی زمانی

با حضور مدیر کل ارتباطات سیار استان البرز انجام شد؛

تر پیشخوان و نمایندگی های همراه اول البرز تقدیر از دفا مراسم 
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گان مبارک میالد امام زمان رب هم

گزارشی از بازار مبل امام علی )ع(



ج با اشاره به موضوع احیای برجام، خواستار هوشیاری در  امام جمعه کر
برابر ترفندهای دشمنان در مذاکرات شد و گفت: حضور منطقه ای و عمق 

راهبردی و پیشرفت های هسته ای و قدرت دفاعی قابل معامله نیست.
، آیت اهلل محمد مهدی حسینی همدانی، نماینده  به گزارش جام جم البرز

ج،  ج، در خطبه های نماز جمعه کر ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کر
گفت: همانطور که رهبرمعظم انقالب فرمودند از خطوط قرمز به هر دلیلی 
ما، پیشرفت های  راهبردی  که حضور منطقه ای و عمق  عبور نشود چرا 
ج با تاکید  هسته ای و قدرت دفاعی را نمی شود، معامله کرد.امام جمعه کر

بر این که مردم به غرب اعتماد ندارند و باید تضمین بدهند و تعهدات آنان 
را راستی آزمایی کرد، گفت: کشورهای ۴ + 1هم نباید به خطوط قرمز ایران 
اسالمی نزدیک شوند و باید همه این شروط  و اصول مورد نظر را رعایت 

کنند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادیاقتصادی
ج: قدرت دفاعی قابل معامله نیست اجتماعی اجتماعی امام جمعه کر

مشاوران حقوقییادداشت

گرامی،  خوانندگان   
ــد  ــیـ ــوانـ ــی تـ شـــمـــا مـ
حقوقی  مــشــکــات 
را  خـــود  ــی   ــای ــض ق و 
جام  جم  روزنــامــه  بــا 
ــان  ــیـ مـ در  ــرز  ــ ــ ــب ــ ــ ال

ید.  بگذار
مـــســـئـــول پــرســش 
مشکات  پــاســخ  و 
قضایی  و  حــقــوقــی 
ــم  ــی ــه ت ــ ــل ــ ــی ــ بـــــه وس

هفته  هر  می توانند  خود  مجرب  کارشناسی 
و در همین ستون به سئوال های شما پاسخ 
داده  پاسخ های  که  بدانیم  است  الزم  دهند.  
دارد  مشورتی  جنبه  صرفا  ســئــوال،  به  شــده 
اداری  و  قــضــایــی  مــراجــع  در  اســتــنــاد  قــابــل  و 

نمی باشد. منتظر تماس های شما هستیم.

یداری شده تحویل و تنظیم سند اموال خر
خرید  بــه  ــدام  اقــ قـــــراردادی  طــی  شخصی  اگـــر 
غیرمنقول  مــال  و  منقول  مــال  از  اعــم  ــال،  م
این که  تکلیف  قـــرارداد  در  چنانچه  و  بنماید 
تحویل  را  مذکور  مــال  می بایست  فروشنده 
خریدار نماید و یا این که برای فروشنده تعهد 
ولیکن  باشد  شــده  نوشته  مــال  تحویل  در 
ــگــردیــده بــاشــد و  ــان تــحــویــل مــشــخــص ن زمــ
تنظیم  خصوص  در  قــرارداد  چنانچه  هچنین 
ــرای تنظیم  بـ ــان  یــا زمـ بــاشــد و  ســنــد ســاکــت 
تحویل  تکلیف  باشد؛  نگردیده  تعیین  سند 
پاسخ  اســـت؟  چــگــونــه  مـــال  ســنــد  تنظیم  و 
و  بیع )خرید  ثار عقد  آ از جمله  که:  این است 
تنظیم  و  شده  خریداری  مال  تحویل  فروش( 

سند می باشد.
تعهدی  چنین  قرارداد  در  فروشنده  چند  هر   
هم نداده باشد باز هم مکلف است تا نسبت 
سند  تنظیم  و  شده  خریداری  مال  تحویل  به 
به نام خریدار اقدام نماید. و انجام این تعهد 
هم فوری می باشد. بدین معنی که بالفاصله 

پس از عقد قرارداد باید انجام پذیرد. 

همگامی  بهار طبیعت و بهار دلها

روزهــــــــــــــای  در 
ــن ســـال  ــیـ ــسـ واپـ
جــــــاری هــســتــیــم 
و  رنــگ  چیز  همه 
بـــویـــی خــــاص به 
ــود گــرفــتــه انــد  خــ
ــازار  ــ ب و  کــوچــه  از 
ــا حــس  ــ گـــرفـــتـــه ت
ــال حــرفــهــای  و حـ
ــه  مــــــــــجــــــــــازی کــ
چندین هزار بار با 
کلمات بهاری و پر احساس به اشتراک گذاشته 
می شوند.زمستان کوله بار نه چندان برفی اش 
مشغول  واپسین  ــای  روزهـ ایــن  در  و  بسته  را 
به  می خواهد  .گویی  است  خداحافظی  و  وداع 
همه ی ما که در میان روزمرگی ها و مشغله ها 
سردرگمیم، یادآوری کند که اکنون با شما وداع 
می کنم تا دوباره به یادتان بیاورم زمان وداع با 
سردی ها، بی مهری ها، کینه ها و دلخوری ها فرا 
تمام  میان  در  آورم  یادتان  به  یا  اســت؛  رسیده 
روح  و  پاکتان  دل   ، خــودتــان  بـــرای  شلوغی ها 
امسال  .کــاش  بگذارید  وقــت  هم  تــان  خسته 
خانه دلمان را بهتر از خانه های مسکونی مان 
ای،  کینه  هیچ  اندوهی،  هیچ  دیگر  تا  بتکانیم 
هیچ بدی و غباری رویش نماَند.این روزها رنگ 
و بوی تمام شهر می گوید بهاردارد می آید و سال 

دارد نو شده می شود. 
پس چه خوبست ما نیز سعی کنیم رستاخیزی 
از  را  خـــود  و  کنیم  پــا  بــه  جــانــمــان  و  دل  در  نــو 
سرسبزی  و  پــاکــی  بــه  و  رهــا  درون  ی  تیرگی ها 
طبیعت  رو کنیم. به فکر هم نوعان محروممان 
باشیم و در واپسین روزهای سال سعی کنیم 
آنها را هم نو نوار کنیم حتی با هدیه یک لبخند 
زیــبــا. گــاهــی فــرصــت بــاهــم بـــودن کمتر از عمر 
یعنی  چیز  ترین  ساده  بیائیم  شکوفه هاست! 
به  مهربانی  با  و  نکنیم   دریــغ  هم  از  را  محبت 

استقبال بهار طبیعت برویم.

حسین طاهری پور

وکیل پایه یک 
دادگستری

مهران رزمجوی

خبرنگار فرهنگی و 
اجتماعی جام جم البرز

گفت:  ج  کر ویژه  فرماندار  و  البرز  استاندار  معاون 
با  ــوروزی  ن مسافران  اسکان  بــرای  الزم  تمهیدات 
و  ورودی  در  گــردشــگــری  ایــســتــگــاه هــای  اســتــقــرار 

خروجی این شهرستان پیش بینی شده است.
« با  ؛ »غــفــور قــاســم پـــور ــزارش جــام جــم الــبــرز بــه گـ
 1۴ از  بیش  مواصالتی  محور  ج  کر این که  به  اشاره 
گردشگری  محور  این  افزود:  است،  کشور  استان 
 1۴۰1 ــوروز  نـ ، در  2 ســال مــحــدودیــت ســفــر از  پــس 

مهیای حضور گردشگران از سراسر کشور است.
بیماری  مدیریت  ستاد  اعالم  طبق  کرد:  تصریح  او 
سفر  مـــحـــدودیـــت هـــای   1۴۰1 نـــــوروز  در  ــا،   ــ ــرون ــ ک
از  می توانند  عــزیــز  مــردم  و  اســت  شــده  بــرداشــتــه 
ج  کر بروند،  طریق خودروها شخصی خود به سفر 
استان   1۴ از  عبور  محور  که  نیز  البرز  استان  مرکز 

از مدت ها قبل مهیای  کشور است  مواصالتی در 
شده  ــوروزی  ن گردشگران  و  مسافران  از  میزبانی 

است.
مسیر  از  بخشی  این که  به  اشــاره  با  ج  کر فرماندار 

و  شــمــال   – تــهــران  راه  آزاد  در  گــردشــگــران  تـــردد 
ج – چالوس می گذرد، اهمیت  محور گردشگری کر
ترددها در این ایام متذکر شد و اضافه کرد: مالک 
شخصی  خــودروی  با  که  نــوروزی  مسافران  کنترل 
افراد  و  است  خودروها  پالک  از   می روند،  سفر  به 
خود  واکسن  دوزهــای  من  ایــران  سامانه  در  باید 
سفر  به  سالمت  حفظ  با  تا  باشند  کــرده  تزریق  را 

بروند.
ایام  قاسم پور همچنین درباره عرضه سوخت در 
ازدیاد  دلیل  به  نوروز  ایام  در  داشت:  بیان  نــوروز  
ج و مرکز استان، باید به طور  سفرهای مردم در کر
مطلوب و پایدار سوخت رسانی صورت بگیرد و به 
از جایگاه های عرضه  طور روزانه تا پایان تعطیالت 

سوخت بازدید می شوند.

معاون استاندار البرز خبر داد:
ج میزبان مسافران و گردشگران نوروزی از سراسر ایران  کر

نهاد  تأسیس  ســالــگــرد  هجدهمین  فــرارســیــدن  بــهــانــه   بــه 
مسئوالن،  حضور  هــدف  بــا  و  کشور  عمومی  کتابخانه  های 
مدیران استانی، اهالی فرهنگ و عموم مردم در کتابخانه ها و 
ارزنده کتابداران و فعالیت های اجرایی  آشنایی با تالش های 
ی "کتابخانه گردی"  همزمان 

ّ
در کتابخانه های عمومی؛ طرح مل

با سراسر کشور در استان البرز نیز با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی برگزار  شد.

کل  اداره   سرپرست  آشتیانی،  البرز، هادی  جام جم  گــزارش  به 
کتابخانه های عمومی استان البرز ضمن تبریک هجدهمین 
سالگرد تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور همزمان 
با 17 اسفند بیان داشــت: به مناسبت هجدهمین سالگرد 
در  عضویت  کــشــور،  عمومی  کتابخانه های  نــهــاد  تاسیس 
کتابخانه های عمومی استان طی روزهای 17 الی 19 اسفندماه 
ــان مــی بــاشــد و عــالقــه مــنــدان مــی تــوانــنــد بــا مــراجــعــه به  ــگ رای
کد  دریافت  نحوه  از  خود  زندگی  محل  کتابخانه  نزدیک ترین 

تخفیف و تکمیل فرایند عضویت اطالع یابند. 
وی با تاکید بر رعایت شیوه نامه  های بهداشتی در کتابخانه های 
 1۴۰1 فروردین  پایان  تا  تخفیف  کدهای  اعتبار  افــزود:  عمومی 

می باشد و عموم مردم کتابخوان استان با مراجعه به پرتال 
کتابخانه  عمومی موردنظر، نسبت به دریافت کدهای تخفیف 
اقدام و تا پایان فروردین 1۴۰1 با حضور در کتابخانه های عمومی 
آشتیانی  نمایند.  اقــدام  عضویت  فرآیند  تکمیل  به  نسبت 
همچنین با اشاره به اجرای طرح بخشودگی جرایم کتاب نیز 
اظهار داشت: اعضای کتابخانه های عمومی تا پایان 28 اسفند 
می توانند با مراجعه به کتابخانه  و بازگرداندن کتاب  از تخفیف 
1۰۰ درصدی بخشودگی جرایم دیرکرد بهره مند گردند. همچنین 
نمایندگان ادارات و سازمان های دولتی و انجمن های خیریه 
امروز در طرح ملی کتابخانه گردی از کتابخانه امیرکبیر کرج به 

عنوان قدیمی ترین کتابخانه استان بازدید کردند.

معاون فنی وبازرگانی سازمان تعاون 
ایستگاه   11۰ گفت:  استان  روستایی 
عید  شب  میوه  توزیع  اسفند   2۴ از 

1۴۰1 در استان آغاز می کنند.
، عـــادل  ــام جـــم الـــبـــرز بـــه گـــــزارش جــ
ــن پــرتــقــال  ــ ــزارت ــ مــصــدقــی گـــفـــت: ه
و۶۰۰تن  گرم   ۳۰۰ تا   19۰ وزن  با  شمال 
سیب زرد وقرمز با وزن 1۳۰ تا 22۰ گرم 
شــده  خــریــداری  کیفیت  بهترین  بــا 
است.معاون فنی و بازرگانی سازمان 
به  اشــاره  با  استان  روستایی  تعاون 

 11۰ در  بــازار  تنظیم  میوه های  تــوزیــع 
غرفه در استان گفت: قیمت ها هنوز 
از  پس  است  قرار  و  نشده  مشخص 
امنیت غذایی  کارگروه  گیری  تصمیم 
اســتــان وســتــاد تــنــظــیــم بــــازار اعــالم 
شود.او افزود: اگرچه میوه شب عید 
است،  بــرخــوردار  مناسبی  کیفیت  از 
در  قیمت  نازل ترین  با  شد  مقرر  اما 

اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.
ــه تـــالش  ــ ــن ک ــ ــا بـــیـــان ای ــ مـــصـــدقـــی ب
می شود میوه ها به صورت هوشمند 
شــود،  تــوزیــع  غیرمستقیم  عــرضــه  و 
کرونایی،  شــرایــط  بــه  توجه  بــا  گفت: 
شلوغی و ترافیِک نزدیک عید، مردم 
خود  نظر  مـــورد  کــاال هــای  مــی تــوانــنــد 
اعالم  که  اینترنتی  سامانه های  از  را 
منازل  در  و  دهند  سفارش  می شود 

بگیرند. تحویل 

کتابخانه گردی" در استان البرز ح ملی " برگزاری طر

خبرنگار جام جم البرز گزارش می دهد، معاون فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان خبر داد:

یع بیش از هزار و۶00 تن میوه شب عید در البرز توز

بــهــار و قرینه  بــا هــمــراهــی  فــرآیــنــد نــو شــدن 
صیقلی دل های پاک نوید از سالی پر طراوت 
آغازین قرن1۴ هجری شمسی   می دهد. مبدا 

بر شما عزیزان مبارک باد.
مو  پوست،  پزشکان  و  جــراحــان  ما  نگاه  از   

برگرفته  چــهــره هــا  درخــشــان  خ  ر زیــبــایــی   و 
اســـــت. وقــتــی  بـــهـــاری  زیـــبـــای  از طــبــیــعــت 
صورت های مراجعینم را پس از زیباتر شدن 
و  فصل ها  شدن  نو  یاد  به  همواره  می بینم 
نوازطبیعت  چشم  منظره های  شدن  زیباتر 

مهم  این  به  را  ما  فصل ها  می افتم.کاویدن 
رهنمون می سازد که مفهوم تحول با ظاهری 
می یابد.  ابدی  تزیینی  مطهر  قلوبی  و  آراسته 
با دگرگونی زمان ها، ما  اهتمام این است که 

هم زالل تر و پاک تر شویم. 
فــروغــی  بــامــداد  هــر  شــهــودی  و  عینی  ــذار  گـ
از ماه تابان است. نسل فرهیخته  درخشان 
و  می زند  رقم  را  زمین  ایران  روشن  آینده  ما، 
از  پر  سالی   ،1۴۰1 ســال  که  امــیــدوارم  همواره 
نائل  و  رسیدن ها  دستیابی ها  موفقیت ها، 
است  بشریت  افتخار  که  آنچه  به  شدن ها 
مرتبه  بلند  اهــداف  تحقق  همچنین  باشد. 

نخبگان این سرزمین آرزوی من است.
امید دارم که در این سال همه دل ها را منور 
تر  درخشان  و  تر  زیبا  را  چهره ها  هم  و  ببینم 

از گذشته رویت نمایم. 

ــان ســتــایــش مــحــور پـــروردگـــار  ــ ســاحــت واژگـ
انسان  و  او  جانشینان  از  منفک  جهانیان 

کامل در این کمال زیبایی هستی نیست. 
آدمیان،فرصت بازیابی و میل  آرامش درونی 
بودو  خواهد  نامیرا  کامل  انسان  آرزوهاست 
خدشه ای   ، سطحی نگر بشریت  تفکر  هرگز 
نخواهد  ایجاد  ابدیت  با  خلقت  تناسب  در 

کرد.
امثال  تفکرات   بازتاب  عزیزان،  شما  تکریم 
ــت کـــه احـــســـاس مــی کــنــم جــلــوه ای  مـــن اسـ
به  و مــحــبــت  بـــا عــشــق  از شــگــفــتــی هـــمـــراه 
خالق  مدیون  نیز  را  ایــن  که  انسان هاست 
مــخــلــوقــات مــتــفــکــر و مــتــعــقــل مـــی دانـــم در 
عــزیــزان  شما  بــرای  بهترین ها  آرزوی  پــایــان 
لذت ها  و  خوبی ها  از  پر  و  پربار  سالی  و  دارم 

آرزومندم. را 

طلیعه قرن چهاردهم 

یک دکتر نغمه امیر ناصری  تبر
یبایی دلفینیوم یت کلینیک ز  مدیر



روشن نژاد در گفتگو با جام جم البرز عنوان کرد:

هوشمندسازی اراضی کشاورزی استان البرز 

مشاور سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان البرز منصوب شد
مشاور  کمالزاده  حسین  حکمی  طی  کشاورزی  جهاد  سازمان  سرپرست 
و  ــزداری  ــی ــخ آب خــیــریــن  مجمع  عــامــل  مــدیــر  و  طبیعی  مــنــابــع   کــل  مــدیــر 
آبخوانداری استان البرز را به سمت مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی 

در امور کشاورزی منصوب کرد.
و  تعهد  به  توجه  با  اســت:  آمــده  حکم  ایــن  در   ، البرز جم  جــام  گــزارش  به   

گاهی و دانش جنابعالی در حوزه آبخیز داری و کشاورزی در استان به این  آ
سمت منصوب می شوید.

گیری  تصمیم  در  یکپارچگی  خصوص  در  است:  آمده  پیام  این  ادامــه  در 
در  کاربری  تغییر  از  جلوگیری  و  البرز  استان  در  آب  تامین  جهت  تالش  و 
امر  این  کــردن  نهادینه  و  اندیشی  هم  و  همکاری  با  کشاورزی  زمین های 

باید تالش وافر صورت پذیرد. 
وظیفه  کــشــاورزی  بخش  در  کفایی  خــود  اهـــداف  پیشبرد  در  همینطور 
امر  این  شما  تالش های  با  امیدوارم  که  است  همگان  برعهده  سنگینی 
اهــداف  پیشرفت  در  متعال  خــداونــد  پناه  در  اســت  امید  ــود.   ش محقق 

سازمانی موفق و موید با تاییدات الهی باشید.
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 اجتماعی اجتماعی

خبریادداشت

مــعــمــاری یــا تــجــمــل  گــرایــی به 
سبک غرب

برخی از بناها بدون 
گــرفــتــن  ــر  ــظـ نـ در 
فرهنگ  و  اقــلــیــم 
تقلید  ــا  بـ ــی،  ــ ــران ــ ای
ــای  ــ ــک ه ــ ــب ــ س از 
ــربـــی  ــلـــف غـ ــتـ مـــخـ

ساخته می شوند.
برگرفته  نــمــاهــای 
بــا زنــدگــی  ــرب  از غـ
مغایرت  ایــرانــیــان 
دارد.درکــشــوری که در معماری حرفی برای گفتن 
از معماری  کورکورانه و ناقص  اکنون تقلید  دارد، 
خ داده و با این که می توانیم دارای هویت  غربی ر
مــعــمــاری بــاشــیــم، بــدنــبــال الــگــو پــذیــری از غرب 
و  شهری  زمین  شدن  کاال  به  تبدیل  ایــم.  گشته 
اقتصادی  بهره  جویی  روی   حداکثری  تمرکز  نیز 
موازات  به  و  قشری  تجمل گرایی  بخش،  این  در 
آن فـــروپـــاشـــی حـــس مــســئــولــیــت اجــتــمــاعــی و 
ارزش  های فرهنگی در مسئوالن نظارت مربوطه، 
ازهم گسیختگی ذوق و فرهنگ عمومی مردم در 
درک صحیح از کیفیت و معماری خوب و همسو 
عواقبی  و...  غرب  معماری  سبک  با  مــردم  شدن 
هستند که نتیجه آنها در چهره شهرها و معماری، 
و  پدیدار  امــروز  به  تا  گذشته  قــرن  نیم  در   

ً
تقریبا

آشکار است. معماری فقط علم مهندسی نیست، 
بلکه آمده تا برای زندگی مردم یک جایگاه تعریف 
کند و معرف فرهنگشان هم باشد. یک شهر بر 
اساس ضوابط خاصی، شامل شریان ها، فضاهای 
که  می شود  ساخته  و...  مسکونی  اداری،  تجاری، 
اگر معماری با سبک غربی فراگیر شود چیدمان 
شهرسازی را مختل نموده و باعث عدم تناسب 
بین ضوابط شهرسازی و علم معماری می گردد.در 
چنین حالتی میان معماری و شهرسازی شکافی 
مدیریت  توسط  شکاف  ایــن  که  می شود  ایجاد 
ح های غربی  شهری حرفه ای و نظارت درست برطر
ارائه شده که بعضا با فرهنگ و چیدمان شهری 

ما همخوانی ندارند،  پر خواهد شد .

فضای  از  رایـــگـــان  ــاده  ــف ــت اس
مـــحـــتـــوایـــی-تـــبـــلـــیـــغـــاتـــی 
روزنامه های جام جم و ایران 

ایران در نظر دارند در  و  روزنامه های جام جم   
)۳( خدمات محتوایی-  ح نشان ایرانی برتر طر
به  ــامــه  روزن صفحه  نصف  مــعــادل  تبلیغاتی 
صورت  به  تومان  میلیون   ۳۰ از  بیش  ارزش 
رایگان برای شرکت های دانش بنیان و خالق 

و نوآور اختصاص دهند.
از تاریخ 1۶ اسفند ماه  عالقه مندان می توانید 
neshan.jamejamdaily. با مراجعه به سایت

نــوبــت  ــافـــت  نـــام و دریـ ثــبــت  بـــه  نــســبــت    ir
مصاحبه اختصاصی اقدام نمایند.

ــاه  ــگ ــش ــای ــم ــه ن ــ بـــــرگـــــزاری س
عکس در نگار خانه فجر 

عکسهای  نمایش   ، البرز جم  جام  گــزارش  به 
جمعه  تــا  زاده  تــرک  هــومــن  هنرمند  عــکــاس 
نام  با  زمستان  و  پاییز  محوریت  با  اسفند   19
عکاس  هنرمند  داشــتــنــی«،  دوســـت  ــرد  س  «
2۳ اسفند  تا   21 تاریخ  از  قدرت قیاسی خلف  

با محوریت گل با نام » گل ها«
تاریخ  از  قیاسی  زهرا  خانم  عکاس  هنرمند  و 
با نام  2۴ تا 27 اسفند با محوریت پاییز و مه 

» ابر و درخت « 
استان  ارشــاد  کل  اداره  فجر  ی  خانه  نگار  در 
1۰ الی  البرز واقع در خیابان مطهری از ساعت 
18 در معرض دید عموم عالقه مندان به این 

عرصه هنری می باشد.

مجتبی تمجیدی
 مهندس معماری

با حضور مهمان فرهنگی؛

بهارانه جام جم البرز در ایران کوچک
ــرورش  عــلــی حــجــر گــشــت مــدیــر کــل آمــــوزش و پـ
البرز  جم  جام  روزنامه  بهارانه  جشن  در  که  البرز  
بــود ضمن  کــوچــک حــضــور یافته  ــران  ایـ پـــارک  در 
تبریک اعیاد شعبانیه و تقدیر از تالش ارزشمند 
عرصه  در  الــبــرز  جــام جــم  روزنــامــه  همکاران  همه 
پرورش  و  آمــوزش  اولویت  مهم ترین  خبررسانی 
بیان  آموزش در استان  کیفیت  ارتقای  را  البرز  در 
 5۰۰ از  بیش  این که  با  البرز  استان  گفت:  و  کــرد 
برخوردارترین  کم  از  یکی  دارد  آمــوز  دانــش  هــزار 
آموزشی  امــکــانــات  زمینه  در  کشور  اســتــان هــای 

است.

، مدیرکل آموزش   به گزارش خبرنگار جام جم البرز
و پرورش البرز گفت: البرز فقیرترین استان از نظر 
سرانه فضای آموزشی در کشور است که رفع این 
ویــژه  توجه  و  خیرین   همت  بــه  نیاز  محرومیت 

دولت دارد.
سرانه  نظر  از  البرز  کــرد:  خاطرنشان  گشت  حجر 
آمــوزشــی در ردیـــف ۳2 کــشــور اســـت.وی  فــضــای 
بیان داشت: رشد ساالنه جمعیت دانش آموزی 
چهاردهم  و  سه  مهاجرپذیری  بدلیل  استان  در 
تا مهر 1۴۰1 حدود  از مهر 1۴۰۰  درصد  است یعنی 
افزوده  البرز  آمــوزان  دانش  تعداد  به  نفر  هزار   17

استان  پـــرورش  و  آمـــوزش  است.مدیرکل  شــده 
آموزشی در کشور  البرز تصریح کرد: سرانه فضای 
برای هر دانش آموز پنج و چهاردهم متر است در 
صورتی که این رقم در استان البرز سه و نیم متر 

می باشد.
و  کشور  در  کرونا  بیماری  شیوع  بــه   حجرگشت 
فضای  به  آمــوزان  دانــش  حضوری  فضای  تبدیل 
فعالیت  گفت:برغم  و  کرد  اشاره  آموزشی  مجازی 
ــی و تــهــیــه زیـــر ســاخــتــهــای فــضــای  ــوزشـ ــــادر آمـ ک
افت  شاهد  متاسفانه  مجازی  فضای  در  آموزشی 
با  امیدواریم  که  هستیم   دانش آموزان  تحصیلی 

از  گیری  بهره  با  و  آینده  ســال  در  بیماری  کاهش 
آموزشی به  ارتقای سطح علمی  بسته های کمک 

دانش آموزان کمک کنیم. 
ــرورش اســـتـــان الـــبـــرز به  ــ ــوزش و پـ ــ مــدیــرکــل آمـ
و  آمـــوزش  کـــادر  و  معلمان  معیشتی  وضعیت 
خوشبختانه  کــرد:  خاطرنشان  و  اشـــاره  پـــرورش 
امیدواریم  و  شده  انجام  معلمان  رتبه بندی  ح  طر
آیــنــده بــا تــصــویــب ایـــن الیــحــه در مجلس  ســـال 
معیشتی  وضعیت  بــه  بتوانیم  اســالمــی  شـــورای 
آموزش و پرورش توجه بیشتری  کادر  معلمان و 

بکنیم. 

امنیت غذایی و تامین معیشت مردم یکی از مهم ترین برنا مه های دولت 
مردمی است و از این روی کشاورزی از اهمیت خاصی در برنامه های مهم 

کشور دارد.
استان البرز بعنوان یکی از اولین و توسعه یافته ترین استانهای کشوردر 
زمینه اقتصاد کشاورزی است. در پایان سال تغییراتی در سازمان جهاد 
مدیران  از  نــژاد  روشــن  عبدالرضا  ومهندس  افتاد  اتفاق  البرز  کشاورزی 
بــه سمت سرپرست ســازمــان  ــاورزی  کــش جــهــادی و متخصص حـــوزه 
جهادکشاورزی استان البرزمنصوب شد.درروزهای پایانی سال سرپرست 
سازمان جهادکشاورزی استان البرزبا حضور در دفتر سرپرستی روزنامه 
جام جم نشست صمیمی با همکاران جام جم البرزداشت.ماحصل این 
را  دیــدار دید گاههای ایشان در زمینه کشاورزی مــدرن و توسعه یافته 
مالحظه می کنید. در این قسمت با توجه به حجم زیاد مطالب پایان سال 

روزنامه  قسمت نخست دیدگاههای مهندس روشن نژاد را در ارتباط با 
برنامه های ایشان  حضورتان تقدیم می کنیم؛ 

کشاورزی  تولید  سهم  از  درصد  کشور 2  اراضــی  دهم  سه  با  البرز  استان 
ایران را داراست 

ایران  کشاورزی  اراضــی  سطح  درصد  دهم  سه  برخورداری  البرزبا  استان 
کمترین سطح اراضی کشاورزی در میان استانهای کشور را داراست اما با 
2 درصد تولید محصوالت کشاورزی ،سطح بسیار با اهمیتی از ظرفیت و 
پتانسیل  تولید را داراست که نشان دهنده برخورداری ازسطح تکنولوژی 

و بهروری باالی تولید در کشور است.
مطابق الگوی  وزارت جهاد کشاورزی در توسعه کشاورزی حرکت جهادی 

خواهیم کرد
با روی کار آمدن دولت انقالبی ومردمی  پنج اولویت که می تواند توسعه 

کشاورزی را تضمین کند مد نظر قرار گرفته است.
اهم این برنامه ها عبارتند از :

* سنددار کردن زمین های کشاورزی
* برنامه ریزی برای الگوی کشت

* جذب سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
* ایجاد بانک اطالعاتی جامع و کامل از وضعیت کشاورزی موجود کشور

* توسعه صادرات و ایجاد دیپلماسی غذا
هدف و رویکرد ما در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز بهره گیری از 
و  اســت.  استان  سطح  در  جهادکشاورزی  توسعه  گانه  پنج  برنامه های 
در این راستا سند دار کردن اراضی کشاورزی جزو اولویت های سازمان 
در استان است. سند دار نبودن اراضی عاملی است که مانع از توسعه 
کشاورزی در استان است. متاسفانه ۴ درصد کل اراضی کشاورزی کشور 
سند داراست و در حال حاضر ما آمار صحیحی از سطح اراضی کشاورزی 

نداریم تا بتوانیم برنامه جامعی برای کشاورزی داشته باشیم.
دو کار بسیار مهم را در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز شروع کرده ایم 
 اول تهیه کاداستر اراضی کشاورزی و دوم ایجاد یک بانک اطالعاتی مهم 

اراضی کشاورزی.
بسیار  ابتکارات  از  استان  کشاورزی  جهاد  در  هوشمند  سامانه  ایجاد 

مهم است
کـــشـــاورزی در  اراضــــی  پــایــش  زمــیــنــه رصـــد و  ــه ای هوشمند در  ســامــان
روز  پنج  تا  سه  ظرف  که  است  شده  ایجاد  البرز  استان  جهادکشاورزی 
آخرین تغییرات کاربری های انجام شده اراضی کشاورزی را اعالم می کند.
این سامانه همچنین می تواند سطح زیر کشت اراضی را هم مشخص 

کند که در برنامه ریزی برای توسعه کشت بسیار مهم است.  

در آستانه فرا رسیدن عید نوروز و طمطراق پیک بهاران و آغاز سال نو تبریک و تهنیت صمیمانه ام را 
تقدیم شما و خانواده محترمتان داشته و در پرتو الطاف بیکران خداوندی سامتی و بهروزی طراوت 

و شادکامی عزت و کامیابی را آرزومندم. 
با آرزوی توفیق پروردگار و دیدگان همراهی محبت آمیز شما چشم به آینده درخشان اندوخته ایم.

در پایان شعری به شیوه سنت ایرانی خدمتتان هدیه می کنم . 
مثل ماهی زنده ،مثل سبزه زیبا ،مثل سمنو شیرین، مثل سنبل خوشبو، مثل سیب خوش رنگ و 

مثل سکه با ارزش باشید. سال نو مبارک!
اراده قابل تغییر شما،  اراده ما دارد.  آرزوها قسمت مستقیم با  کارنگی می گوید: موفقیت در  دیل 

موفقیت تان را تضمین می کند. ما آرزوی موفقیت های روز افزون داریم.
ینگ پیرمستان، نوروز   1401 یت کتر خانم هاشمی، مدیر

تبریک مدیریت کترینگ پیرمستان تبریک مدیریت کترینگ پیرمستان 
به مناسبت نوروز به مناسبت نوروز 14011401

۸ پالک  گلستان  ژ  پاسا شرقی-جنب  سوم  اول-خیابان  فلکه  گوهردشت-   : دو  شعبه 
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

از درد دلم، به جز تو کی با خبر است؟       
یا با من دیوانه که در بام و در است؟

طغیان درون را به که بتوانـــم گفت؟    
امام خمینی )ره(فریاد نهان را به دل کی اثر است؟

دوشنبه       23 اسفند    1400   شماره 6178

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسامی ایران                                                 

 سرپرست استان البرز:    محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

صفحه آرا:    فرحناز بنده خدایزدی  

پیام های مردمی خبر

ح  طر جهت  می توانند  عزیز  خوانندگان 
مختلف  ابعاد  در  استانی  و  شهری  مشکات 
جام  تحریریه  32210009دفتر  تلفن  شماره  با 
در  تعطیل  ایام  غیر  به  روزه  همه  البرز  جم 
مشکاتشان  تا  بگیرند  تماس  اداری  وقت 

ج گردد. با نام خودشان در همین ستون در
سگ های ولگرد جوالن می دهند 

وکیانمهر   ۴ میالد  ج  کر شهر  مهر  مناطق  در 
سگ های ولگرد جوالن می دهند وزیاد شده 
به  نسبت  شـــهـــرداری  خــواهــشــمــنــدیــم  ــد.  انـ

جمع آوری سگ های ولگرد اقدام کند . 
ج  فریده سیابی وخانم شکوری کر

مستمری بگیران وبازنشستگان را دریابید 
ماندن  ثابت  و  اخیر  گــرانــی هــای  بــه  توجه  بــا 
ــادی  زی مشکالت  بازنشستگان  مستمری 
ــذران زنــدگــی  ــ ــرای مــا ایــجــاد شــده اســت وگ بـ
بازنشستگان  ما  داد  به  است.  شده  سخت 

برسید. 
– بازنشسته – هشتگرد  علی حیدری 

به وضع رفاهی کارگران رسیدگی کنید
ایــن  انــتــظــار  مجلس  و  دولـــت  مــســئــوالن  از 
حقوقی  و  رفاهی  ناهنجار  وضع  به  که  است 
ــاز نــشــســتــه رســیــدگــی  ــ ــران شــاغــل و ب ــارگــ ــ ک
که  چرا  آورنــد.  عمل  به  کامل  و  جامع  سریع، 
تولیدات  اقشار مذکور نقش مهمی در رشد 

اقتصادی کشور دارند.
حسن پیراسته از حصارک

چراغ های هشدار دهنده نصب کنید
نیاز  برغان  ــردان-  ک جــاده  تقاطع  و  مسیر  در 
عالئم  و  دهنده  هشدار  چــراغ هــای  نصب  به 
و  راه  از مــســئــوالن  مـــردم  مــی بــاشــد.  ایــمــنــی 
این  به  تا  دارند  انتظار  ساوجبالغ  شهرسازی 
کــه مــوجــب بهبود  ــاده ای  ــ نــواقــص جـ گــونــه 
سالمت و امنیت عبور و مرور مردم می شود، 

رسیدگی سریع و شایسته نمایند.
بخش  محدوده  روستاهای  اهالی  از  جمعی 
چندار ساوجباغ  

امام جمعه چهارباغ:
از  نظام  دادن  نشان  ناکارآمد 
جنگ  در  دشمن  برنامه های 

رسانه ای است

نشان  نــاکــارآمــد  گــفــت:  چــهــاربــاغ  جمعه  ــام  امـ
دادن نــظــام، پــنــهــان کــاری دســتــاوردهــا نــظــام و 
سیاه نمایی و بزرگ نمایی کاستی ها و کمبودها 

از برنامه های دشمن در جنگ رسانه ای است.
، حــجــت االســالم قــادر  بــه گـــزارش جــام جــم الــبــرز
با  چهارباغ  جمعه  نماز  خطبه های  در  محمدی 
حضرت  زندگی  کــرد:  اظهار  جــوان  روز  به  اشــاره 
علی اکبر )ع(روایت واقعی قاطعیت، رادمردی و 

شجاعت است.
ــرای  ــه ویــژگــی هــای مـــورد نــیــاز ب ــاره ب ــ ــا اش وی ب
کـــرد: حــضــرت علی  بــیــان  جامعه جـــوان کــشــور 
برای  الگوی تمام عیار »بصیرت دینی«  )ع(  اکبر 
کرد:  جوانان است.امام جمعه چهارباغ تصریح 
واقع  در   2 نور  ماهواره بر  پرتاب  در  سپاه  اقدام 
منطقه  در  ایـــران  اقــتــدار  و  قـــدرت  از  نمایشی 
اقتدار  و  بازدارندگی  موازنه  می تواند  که  اســت 
را به نفع جمهوری اسالمی ایران سنگین کند.
نــشــان دادن  ــاکــارآمــد  ن کـــرد:  وی خــاطــرنــشــان 
نظام، پنهان کاری و کوچک نمایی دستاوردها و 
موفقیت های نظام و سیاه نمایی و بزرگ نمایی 
در  دشمن  برنامه های  از  کمبودها  و  کاستی ها 
از  یکی  گفت:  است.محمدی  رســانــه ای  جنگ 
مهم ترین معضالت صنف فروشندگان خودرو 
سطح  در  مجوز  بدون  نمایشگاه های  فعالیت 
ــت مــســئــوالن  کـــه الزم اسـ ــت  شــهــرســتــان اسـ

مربوطه برای ساماندهی آن اقدام کنند.

: در دومــیــن اعـــزام خــود بــه ســوریــه و در  ــرز ــب بــه گـــزارش جــام جــم ال
دومین روز محرم در جریان عملیاتی در محدوده روستای قراصی از 
تکفیری ها  سنگین  آتش  میان  در  و  حلب  غرب  جنوب  روستاهای 
مشغول عقب کشیدن همرزمان مجروح خود بود که در اثر اصابت 
گلوله مستقیم دشمن به درجه رفیع شهادت نائل شد. و در قطعه 

ج به خاک سپرده شد.  شهدای امام زاده محمد)ع( کر
علی شلمچه

 2۴ زاده  آل اهلل،  حرم  مدافع  جریان ساز  و  خط شکن  زاده  تمام  علی 
فروردین 1۳55 بود. در بهار نوجوانی، »حوزه ایروانی« چهار راه مولوی 
هدفی  ــرای  ب آن  از  پــس  و  کــرد  انتخاب  دیــن  تکلیف  ــرای  ب را  تــهــران 
ج« گذاشت. اعزام به سوریه برای  فرهنگی، قدم در »حوزه علمیه کر
یک روحانی که سوابق نظامی نداشت کار آسان و در دسترسی نبود. 
با یک پاسپورت  با هویتی دیگر و  و به همین جهت تصمیم گرفت 
از  شیخ  شـــود.  شــام  راهـــی  فاطمیون  تیپ  قــالــب  در  افغانستانی 
به  افغانستانی،  پاسپورت  همان  یــاری  به  و  شد  فاطمیون  اعضای 
جبهه مبارزه اعزام و در سوریه با ابوحامد )شهید توسلی( آشنا شد 
و مقدمات دومین اعزامش به مدد و کمک ابوحامد فرمانده تیپ 

فاطمیون انجام گرفت. 
از نماز جمعه روبه روی  ج بعد  کر »علی تمام زاده« طلبه حوزه علمیه 
و  می کرد  توزیع  را  »شلمچه«  نشریه  و  می زد  داد  می ایستاد،  مصلی 

ج به »علی شلمچه« معروف شده  برای همین در میان بچه های کر
بود.

حیات فرهنگی، اجتماعی شهید
در روزگاری که بازار فرقه ها داغ شده بود، نقش آفرین شد و در صف 
اول مبارزه فعال بود و در جبهه نظامی در برابر فرقه های »ضاله« قرار 

گرفت. 
و  مــقــاالت  نــگــارش  و  دیــنــی  و  فــکــری  منحرف  فــرقــه هــای  بــا  مقابله 
نــوشــتــه هــایــی در مــجــالت و پــایــگــاه هــای مـــجـــازی، تــنــهــا بــخــشــی از 
نشریه  اولین  آل اهلل،  حرم  مدافع  این  بود.  »ابوهادی«  فعالیت های 
خود را با نام شهید مدافع حرم، علیرضا توسلی در دهه 9۰ به چاپ 
ج و سوریه، امتداد  رساند و وبالگ مدافعون و چند نشریه دیگر در کر
فعالیت های فرهنگی اش شد. »دومین شهید روحانی مدافع حرم« 
از فعاالن فرهنگی استان البرز و ساکن فردیس، مدت بسیار زیادی 
به عنوان ارتش فرهنگی یک نفره، نشریه ای را منتشر می کرد و تمام 

محتوای نشریه، طراحی، چاپ و تکثیرش را برعهده داشت. 
وی در بسیاری از برنامه های فرهنگی، تبلیغی و جهادی به خصوص 
با جریان های فکری مانند دراویش و  در عرصه روشنگری و مقابله 
فرقه های خاص فعال بود و بدون هیچ حمایتی، طراحی برنامه های 
انتشار نشریه منتشر  راه اندازی می کرد.  را  اعتراضی به این پدیده ها 
شده در سوریه با شهادت شهید تمام زاده متوقف شد و با توجه به 

فرهنگی  کــانــون  مـــادی  حــیــات  زمـــان  در  او  فرهنگی  پایگاه  ایــن کــه 
ج بود و ارتباط تگاتنگی با خانواده شهید  شهید فهمیده در شهر کر
فهمیده داشت و سخنرانی های خود را هر سه شنبه در این کانون 
برگزار می کرد، هم اکنون یاد و خاطره این شهید مبلغ مدافع حرم در 

این کانون زنده نگه داشته می شود.

استان ها  مهاجرترین  از  یکی  البرز  استان 
و شهرهای کشور تبدیل شده است.این 
دید  را  مختلف  نقاط  مــردم  می توان  روزهــا 
آمده  که برای یا فتن شغل به این استان 
ج به دلیل  و در آن سکنی کرده اند.شهر کر

گرفته  لقب  کوچک  ایـــران  بــه  قومی  تنوع 
البرز  بومی  است.برهمین اساس فرهنگ 
نیز تحت الشعاع مهاجرت ها قرار گرفته و 
استان  این  قدیمی  رســوم  و  باورها  یافتن 
ســوری  است.چهارشنبه  کـــرده  ــوار  دشـ را 
از  اســت  گذشته  ســال  بــا  وداع  جشن  کــه 
مراسمات نوروزی در ایران می باشد که هر 
آیین های خاص و  با  را  این مراسم  استان 

محلی خود برگزار می کند.
آیین های  و  جشن ها  وجوداغلب  ایــن  با 
مــشــتــرک رســمــی کــشــور در ایـــن اســتــان 
هم زمان با دیگر نقاط کشور برگزار می شود 
چهارشنبه  جشن  جشن ها  ــن  ای از  یکی 
ســوری اســـت.در گویش بومی مــردم این 
است،  تاتی  زبــان  پایه  بر  اغلب  که  استان 

چارشنبک  کـــل  بـــه"  ســــوری  چــهــارشــنــبــه 
"معروف است.
کل چارشنبک:

از  آن  از روی  آتــش و پریدن  کــردن  روشــن 
گذشته تا امــروز در همه جای استان البرز 
رواج دارد در گذشته جوانان به کوه و بیابان 
هیزم های  و  بــوتــه  و  می رفتند  ــاغ  ب حتی  و 
و  می کردند  جمع  را  مصرف  بــدون  خشک 
آنها را آتش  هنگام غــروب در کوی و بــرزن 
می زدند و از روی آن با شادمانی می پریدند .
بــرنــامــه هــای  ــر  از دیـــگـ کـــــوزه شــکــســتــن 
چهارشنیه سوری بود که خانواده ها ادوات 
قدیمی را دور می انداختند و وسایل جدید 
را جایگزین می کردند این خود در ایران یک 

پیشینه کهن دارد. 

شال اوزونک:
رســـم دیــگــر کــرجــی هــاشــال اوزونــــگ بــوده 
ــم جــوانــان صــورت  ــن رس اســـت  هنگام ای
که در  از دریــچــه ای  و  را می پوشاندند  خــود 
هر خانه ای وجود داشت شالی را به پایین 
مــی انــداخــتــنــد و صــاحــب خــانــه نیز بــه سر 
را  آن جــوان شــال  شــال چیزی می بست و 
باال می کشید.قاشق زنی و پخت غذاهایی 
چون فسنجان و رشته پلو از رسم های رایج 
این استان در این شب است.پرت کردن 
کوچه  به  بــام  پشت  بــاالی  از  قدیمی  اشیا 
شب  مخصوص  برنامه های  دیگر  از  هــم 

چهارشنبه سوری است.
تبربیزینن:

ایــن رســم ویــژه بــاغــداران مرسوم بــوده که 

آرامی به تنه درختان کم بار  را به  باغدار تبر 
و کم محصول ضربه می زده تا بیماری از تن 
ج شود و درخت در سال جدید  درخت خار
لباس،بریدن  کردن  بدهد.نو  فــراوان  میوه 
پارچه نو،خرید ظــرف  و ظــروف بــرای خانه، 
آینه و جــاروی نو از رســوم عمومی بــود.دم 
از خانه  با جارو  را  غروب دختران دم بخت 
آینه می نگریستند و  بیرون می کردند و در 
به روشنی بخت و اقبال و باز شدن بخت 
اعتقاد داشتند.مراسم شال اندازی مختص 
از جوانان  نامزدهای جوان بود.این دسته 
بر بام خانه نامزد خود می رفتند و شال خود 
را از باالی بام به داخل حیاط می انداختند و 
آنها هم معموال جوراب پشمی رنگی را که 

خود بافته بودند به شال می بستند.

خط شکن روزگاران سخت بود

آداب و رسوم چهارشنبه سوری در استان البرز

مریم دهقانی سانیج

نویسنده

شهید  علی تمام زاده

یک فرزانه صالحی فر تبر
ینگ امیران یت کتر  مدیر

در آستانه آغاز سال نو

یک فرزانه صالحی فر  تبر
ینگ امیران یت کتر مدیر

در آستانه آغاز سال نو
شایسته دیدم که در ایام حلول سال تحویل

یک گفته و دلنوشته و یزان گرامی تبر  به شما عز
 شعری را تقدیم همراهان ارجمندم نمایم .

امید است هنگام سال تحویل ما را نیز از 
ید : دعای خیر خود بهره مند ساز

رونق عهد شبابست دگر بستان را 
میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را 

ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی 
یحان را  خدمت ما برسان سرو گل ر

و باز فرزندان خورشید در دره ها  وادی ها
کوهپایه ها و باغ های خندان به بشارت 

عید بهار 
و خوشحالی جوانه زدن شاخه های پرنقش 

و نگار فاخته ها و کبک دری و عتدلیان را 
به نغمه سرایی می طلبد

و پروانه ها به پذیرایی عطر شکوفه ها 
یب را که  دعوت می نماید و غزالن دلفر

عشاق سرگردان به یاد چشم مست 
معشوقه بی وفا و دل آزار خودشان بیابان 

در بیابان می پرستند
فرا میخواند تا سختی های زمستان را به 

فراموشی بسپارند و عید را با دیدار دوباره با 
فصل باران تجلیل کنند و با شنیدن این 

سرود دلنشین همراز و هم صحبت با آنهای 
گردند که دل به عشق زنده دارند 

با آرزوی سالی پرنعمت و با رزق و روزی حالل .   

کترینگ امیران
کترینگ امیران


